Smart Modules
Bezpečné a originální pěší zóny,
dětská hřiště a městské mobiliáře.
Produktový katalog

Využití systému TISOL® Smart Modules

Pěší zóny
Pomocí systému
TISOL® Smart Modules vytvoříte
bezpečné a originální pěší zóny,
dětská hřiště a městské mobiliáře.
Systém Smart Modules je jako
stavebnice. Umožňuje skládat
jednotlivé moduly vedle sebe
a vytvářet tak unikátní kompozice.
Výplně mohou být z plného plechu či
oblíbeného tahokovu a každou část je
možné lakovat jinou barvou.

Rohové spojení modulů

Bezrámová konstrukce je chytře
navržena tak, aby byla pevná a přitom
co nejlehčí. Díky speciálnímu kotvení
a možnosti výroby atypických modulů
se přizpůsobí každému terénu.

Kotvení modulů

Bezpečnost lze ještě zvýšit instalací
LED osvětlení, senzorů pohybu
nebo bezpečnostních kamer.

ilustrační zobrazení

TISOL® přispívá k ochraně chodců a dětí v místech, kde je
blízký kontakt s vozovkou. Díky své konstrukci spolehlivě oddělí
oba prostory, chrání před odstřikující vodou a prachem od
projíždějících vozů.

Jednoduché napojení modulů
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Chrání před zvířeným
prachem
Chrání před hlukem

Specifikace
Materiál

ocel

Výplň

individuální výpalek

Barvy

kombinace čtyř barev

Umístění

exteriér i interiér

Dokumentace

Stavebně technické osvědčení
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VyužitísystémuTISOL®SmartModules

VyužitísystémuTISOL®SmartModules

Dětskáhřiště

Městskýmobiliář

ilustračnízobrazení

Systém TISOL® Smart Modules splňuje všechny legislativní
normy pro užití v městské zástavbě včetně dětských hřišť. Díky
technologii výroby má delší životnost než dřevěné ploty. Navíc
může být označen znakem obce.
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Barvy

kombinace dvou barev + znak

Umístění

exteriér i interiér

Dokumentace

Stavebně technické osvědčení

ilustračnízobrazení

Design modulů TISOL® je variabilní a umožňuje použití široké
škály barev, umístění logotypu nebo heraldického znaku obce či
využití reﬂexních prvků. Navíc může být opatřen speciálním
anti-grafﬁti nátěrem, díky kterému zůstanou stále hezké.
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Individuální značení
„Parkoviště“

Přehledmodulůdovýšky1,5m
TYP 5/5-1

TYP 10/5-1

TYP 5/10-1

TYP 5/10-2

TYP 10/10-1

TYP 5/15-1

TYP 5/15-2A

TYP 5/15-2B

0,5 x 0,5 m

0,5 x 1,0 m

0,5 x 1,5 m

TYP 15/5-1

1,0 x 0,5 m

0,5 x 1,0 m

0,5 x 1,5 m

TYP 20/5-1

1,5 x 0,5 m

TYP 10/10-2

TYP 15/10-1

1,0 x 1,0 m

TYP 5/15-3
0,5 x 1,5 m

TYP 15/10-2

1,5 x 1,0 m

TYP 10/15-1

TYP 10/15-2A

1,0 x 1,5 m

1,0 x 1,5 m

Návštěvy

Individuální výpalek
„Děti“

2,0 x 0,5 m

1,0 x 1,0 m

0,5 x 1,5 m

P

Individuální značení
„Návštěvy“

1,5 x 1,0 m

TYP 10/15-2B
1,0 x 1,5 m

TYP 10/15-3
1,0 x 1,5 m

TYP 20/10-1

TYP 20/10-2

2,0 x 1,0 m

2,0 x 1,0 m

TYP 15/15-1
1,5 x 1,5 m

TYP 15/15-2B
1,5 x 1,5 m

Oblíbenébarvy
RAL 6017
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RAL 6021

RAL 5018

RAL 5024

RAL 5000

RAL 1012

RAL 1006

RAL 2001

RAL 3012

RAL 4009

RAL 1002

RAL 8007

RAL 7032

RAL 7012

RAL 7016
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100445

Jsme TISOL® – český výrobce designových
kovových konstrukcí.
www.tisol.cz
Kontakt:
Ing. Adam Neulinger
jednatel

+420 723 880 437
adam.neulinger@tisol.cz

TISOL modul s.r.o.

Prodej a provoz:

IČ: 04748883
Smetanova 343
742 83 Klimkovice

TISOL výrobní hala
Křenovská 1480
752 01 Kojetín

